HK 06
De Goedheiligmannen en de OC
De regen geselt de ramen, wind giert om je oren, koud en nat. Het is januari. De Goedheiligmannen
zijn terug naar huis. Sint zit lekker in de zon in Spanje en de Kerstman zit warm onder zijn wollen
dekentje bij de kachel. Iedereen is weer druk aan de slag en de mooie witte feestdagen in december
zijn bijna uit ons hoofd verdwenen.
Toch willen wij als OC nog even terugkijken. Maar allereerst wensen wij iedereen nog alle goeds voor
2011. De decembervieringen waren super gezellig en een groot succes. Dat begon al met
voetstappen vol badschuim naar de klassen waar een banketletter werd gevonden om te bedanken
voor het mooie podium met het fijne zwembad. En natuurlijk werd er ook wat in de schoenen
gestopt. Pieten-Smoeltjesspeculaaskoekjes. Een ander hoogtepunt was de zwemdiploma-uitreiking
aan Sint en zijn Pieten, onder het toeziend oog van de leerlingen. Menig kleuter en onderbouwer
heeft daarna ongetwijfeld gefantaseerd hoe hij of zij de golven gaat bedwingen met het ‘surfbord’
dat ie van de Sint gekregen had. De midden en bovenbouwleerlingen hebben per klas een mooi kado
gekregen dat de Kindervriend hen zelf in de klas is komen brengen.
Nadat de Sint was uitgezwaaid en de Kerstman weer onthaald, werd het tijd voor het jaarlijkse
kerstdiner. De hele school was versierd, overal kaarsjes aan, alle leerlingen prachtig aangekleed. Vol
trots kwamen zij met hun lekkerste baksels, braadsels, kookpotjes en snoeperijen naar school. Als OC
vonden we dat er wel een speciaal drankje bij al dat lekkers geschonken mocht worden dus hebben
we gezorgd voor kinderchampagne. Ook hebben alle leerlingen een kerstkadootje gekregen, een
sneeuwbolletje met led verlichting. De dag erna zijn we de klas rond geweest met kerstkoekjes en
voor iedereen een kerstman-gelukspoppetje. En om het extra feestelijk te maken deden we dat met
wat spetterend vuurwerk. Daarna kon de kerstvakantie beginnen. Hopelijk heeft iedereen daar van
genoten. Wat ons betreft nu op naar het volgende feestje en een beetje zon of wie weet nog wat
sneeuw?
De OC

Invalproblemen
De griep-epidemie die onlangs de kop opstak heeft ook gezorgd voor enkele zieke leerkrachten. En
dat betekent dat er tijdens de afwezigheid van een leerkracht een vervanger komt.
Het vinden van een vervangende leerkracht is een problematische zaak. Binnen de Stichting verzorgt
één persoon alle vervangingen die op de 5 Nutsscholen in Breda en Teteringen nodig zijn. Zij doet dit
in samenwerking met o.a. de vervangingspool van INOS (schoolbestuur katholieke scholen) om te
voorkomen dat invalleerkrachten door allerlei partijen op hetzelfde moment gebeld worden.
De lijst met invalkrachten is enerzijds beperkt maar per leerkracht kunnen er ook beperkingen zijn.
Zo zijn er mensen die maar op bepaalde dagen beschikbaar zijn en/of alleen in de onderbouw in
willen vallen. Het is voor de midden- en bovenbouw doorgaans het moeilijkst om iemand te vinden.
Deze beperkingen betekenen dat het niet altijd mogelijk is om één persoon meerdere dagen in te
laten vallen, hier wordt uiteraard wel naar gestreefd.
Het is normaal dat er per vervanger 10 tot 50 telefoontjes nodig zijn vóór er iemand gevonden is. Er
wordt nauwkeurig bijgehouden wie ooit waar ingevallen heeft zodat bij een volgend geval eerst
gekeken wordt of de leerkracht beschikbaar is die al eerder in die groep geweest is.
Tot nu toe lukt het ondanks alle beperkingen nog steeds om alle groepen bemand te krijgen om te
voorkomen dat we een groep een dag naar huis moeten sturen. Mocht dat ooit nodig zijn dan bent u
uiteraard als ouders tijdig daarvan op de hoogte en zal de school alles in het werk stellen om
kinderen alsnog op te vangen als de ouders op die dag geen opvangmogelijkheden hebben.

Is de leerkracht van uw kind afwezig dan sturen wij u een mailbericht met indien mogelijk ook de
naam van de vervangende leerkracht.
Studiedag 9 februari 2011
Op woensdag 9 februari a.s. hebben alle leerkrachten van de 5 Nutsscholen een studiedag met het
thema “Meerbegaafdheid”. Alle kinderen zijn deze woensdag vrij.

Vrijdag 28 januari
In de Jaarkalender die tot voor kort op onze site stond staat een foutje. Gemeld werd dat op
vrijdagmiddag 28 januari alle kinderen vrij zijn. Dit is echter niet het geval, morgen is het een
“gewone vrijdag”! In uw papieren jaarkalender was de fout al hersteld.

